Få hjælp til at vælge den rigtige løsning,
når regnvand og spildevand skal adskilles
i Risvangen og Vorrevangen

Hvad er den bedste løsning for dig?

Det kan være en udfordring for dig som husejer at finde frem til den bedste løsning. Vi tilbyder dig hjælp til at
finde frem til den billigste løsning – eller den, der virker bedst for dig og din ejendom. Hvis du er gør-det-selvmand og forudsætningerne er gode på din grund, kan du måske oven i købet få overskud ved selv at håndtere dit
regnvand.
For at give dig et overblik over dine muligheder tilbyder EnviDan en servicepakke (grundpakken), så du kan få
afklaret, hvilken løsning der er den billigste for dig. Derudover tilbyder vi færdigsyede pakker, som du kan tilvælge
efter behov. Og selvfølgelig laver vi også gerne skræddersyede pakker til dig, så netop dit behov dækkes.
Der er en pakke til gør-det-selv-manden, som skal have lavet det billigst muligt, men ikke lige ved, hvor han skal
starte, eller en til dig, som vil benytte lejligheden til at give haven et løft uden at røre en finger, og med assistance
fra en havearkitekt.
Pakkerne kan købes enkeltvis eller kombineres efter ønske. De anførte pakkepriser er dog forudsat køb af Grundpakken. Ønsker du en anden kombination af ydelser end skitseret i servicepakkerne, vil vi altid gerne komme med
et tilbud, som dækker netop dit behov.
For mere information kontakt Michael Lysbjerg Brund på 27 15 37 70 el. mib@envidan.dk

Grundpakken

En rådgiver (kloakmesteruddannet) fra EnviDan mødes med dig på din matrikel, til en snak om hvilke muligheder
du har for at håndtere regnvandet på din grund (ca. 45 min.) Rådgiveren kommer herefter med et forslag på den
løsning, der rent økonomisk bedst kan betale sig på din grund. Vi udarbejder en tegning, samt et prisoverslag på
udførsel af løsningen.
I denne pakke skal du selv sørge for at lave nedsivningstest, ansøgning om nedsivningstilladelse,
udførelsen af den valgte løsning, sløjfning af eksisterende kloakanlæg osv.
Ønsker du tegning og pris på flere løsninger kan dette tilkøbes.

Fra kr. inkl. moms: 2.250,-

Myndighedspakken

I tillæg til Grundpakken, kan du vælge Myndighedspakken. Pakken indeholder myndighedsbehandling (ansøgning
om nedsivningstilladelse). Rådgiver sørger for at lave ansøgningen og fremsende denne, og giver besked, når den
er godkendt.
Du skal selv sørge for at lave nedsivningstest. Resultat heraf vedlægges ansøgningen.

Fra kr. inkl. moms: 600,Hvis denne pakke vælges uden grundpakken, har vi ikke grundlaget for myndighedsbehandlingen. Vi hjælper stadig gerne, men prisen må aftales nærmere inden vi går i gang. Tilsvarende dækker prisen kun myndighedsbehandling i forbindelse med nedsivning af regnvand.

Udførelsesspakken

I tillæg til Grundpakken, kan du vælge Udførelsespakken. Med denne pakke hjælper vi dig til at finde den rette
entreprenør/håndværker til dit regnvandshåndteringsprojekt.
Vælger du denne pakke indhenter vi priser fra tre entreprenører, og vælger i samråd med dig den af de tre entreprenører, som du foretrækker. Herefter sætter vi arbejdet i gang, og fører tilsyn med, at arbejdet udføres som
ønsket.

Fra kr. inkl. moms: 6.800,-

Nedsivningstest

Udføres kun samtidig med køb af grundpakken (samme besøg) og i forbindelse med forventet etablering af
overflade nedsivning, dvs. regnbede, lavninger i græsplæne mm.
Du skal levere vand + vandslange. (Ved nedsivningstest til faskiner er en gravemaskine nødvendig, og her bedes
du rette henvendelse til en entreprenør)

Fra kr. inkl. moms: 1.500,-

Ny-Havepakken

Har du brug for hjælp til at få indtænkt den nye regnvandsløsning, så den indgår som en naturlig del af havens
øvrige udtryk af beplantning og belægning? Eller vil du benytte lejligheden til at få udarbejdet en helt ny plan for
haven? Så kan en af vores havearkitekter hjælpe dig på vej, med en eller flere af følgende ydelser:
•
•
•
•

Møde og besigtigelse med en snak om muligheder for din have (1,5 time)
Udarbejdelse af haveplan, farvelagt skitse 1:200 inkl. plantevalg
Udarbejdelse af haveplan, farvelagt skitse 1:200/1:100,
plantevalg og detaljer
Opstartsmøde med anlægsgartner (1t)

Fra kr. inkl. moms: 1.500,Fra kr. inkl. moms: 9.375,Fra kr. inkl. moms: 15.625,Fra kr. inkl. moms: 1.000,-

Hvilke pakker skal jeg vælge?

Du kan vælge grundpakken, hvis du gerne vil have professionel rådgivning og overblik over, hvilke muligheder du
har for håndtering af regnvand på din egen grund. Du modtager skitse og prisoverslag på den billigste løsning.
Herefter skal du have lavet en nedsivningstest. Det kan du få os til at lave med det samme, kontakte en entreprenør eller gøre det selv.
Dernæst kan du ansøge om nedsivningstilladelse og påbegynde etableringen af den valgte løsning, når godkendelsen er modtaget fra kommunen. Myndighedspakken kan du vælge, hvis du gerne vil have hjælp til at
håndtere ansøgningen om nedsivning for dig.
Endeligt skal løsningen udføres. Udførelsespakken er for dig, der gerne vil have rådgiver med hele vejen i udførelsesperioden.
Og benytter du lejligheden til at gøre noget ved haven, kan du kombinere din fremtidige regnvandshåndtering
med en smuk have, hvor vandet bruges som et rekreativt element.
Vi kan med andre ord hjælpe dig lidt eller meget – det er dig, der bestemmer.
For mere information kontakt Michael Lysbjerg Brund på tlf.: 27 15 37 70 eller
mail: mib@envidan.dk
Find ud af mere om EnviDan A/S på www.envidan.dk
og Arkitema Architects på www.arkitema.dk

EKSEMPEL

Eksempel

Hr. og fru Hansen vælger sammen med hele deres vej at koble deres regnvand fra kloaksystemet, og får dermed
23.300 tilbagebetalt. Hr. Hansen kender en anlægsgartner, som han gerne vil have til at udføre arbejdet, men ved
ikke, hvor han skal starte. Samtidig er han lidt usikker på det, at skulle ansøge om nedsivningstilladelse.
• Han vælger at købe Grundpakken, Myndighedspakken og en Nedsivningstest
• Rådgiver kommer ud og snakker med Hr. Hansen og efter at have drøftet forskellige forslag, bliver de enige om
en løsning, hvor regnvandet fra nedløbsrørene løber på terræn til et regnbed, hvor det nedsives.
• Rådgiver laver skitse, og prisoverslag som på næste side, og fremsender dette til Hr. Hansen. Samtidig sender
han ansøgning om nedsivningstilladelse til kommunen.
• Hr. Hansen ringer nu til anlægsgartneren, som kommer ud og giver pris på udførelse af arbejdet på 13.500,• Rådgiver ringer til Hr. Hansen og fortæller, at nedsivningstilladelsen er blevet godkendt, og at arbejdet kan
sætte i gang.
• Arbejdet udføres, og anlægsgartneren, rekvirerer en autoriseret kloakmester, som godkender afkoblingen af
regnvandet fra det offentlige system. Anlægsgartneren færdigmelder arbejdet ved Aarhus Vand.

Økonomi (inkl. moms)
Tilbagebetalt tilslutningsbidrag
Køb af grundpakke
Køb af myndighedspakke
Nedsivningstest
Anlægsgartner
Kloakmester
I alt

+ 23.300
- 2.250
- 600
- 1.500
- 13.500
- 1.500
+ 3.950

www.envidan.dk

Princip - Regnvand fra nedløbsrør føres i tæt græsrende til nedsivning i regnbed

Nedløbsrør leder vandet til græsrende med tæt membran(evt. belagt med chausseseten), som leder det ud mod
hæk, hvor der etableres regnbed, beplantet med velegnede planter til nedsivning.

Signaturforklaring:
Nedløbsrør
Vandrende græsplæne
Beplantet regnbed

Prisoverslag (inkl. moms) på løsning
•
•
•
•

Fjernelse, af eksist. tagnedløbsbrønde og ændring af tud på nedløbsrør			
Etablering af vandrende i græsplæne inkl. membran genetablering, besåning mm. 20m
Etablering af regnbed i græsplænen inkl. udgravning og beplantning svarende til 15m2
med en dybde på 20 cm, inkl. udskiftning af jord/bortkørsel		
I alt		

www.envidan.dk

Kr. 2.000,Kr. 3.500,Kr. 8.000,Kr. 11.500,-
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